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A virtude de tratar alguém amigavelmente e seu impacto no indivíduo e na sociedade 

Louvado seja Deus, o senhor do Universo que dizendo no Alcorão Sagrado: " e fazei o bem, 

na esperança de serdes bem-aventurados" e também " Todo Poderoso " dizendo : " Dito 

conveniente e perdão são melhores que esmola seguida de moléstia. E Allah é Bastante a 

Si mesmo, Clemente." Eu  testemunho  que não há Deus além de Allah e que Muhammed é 

seu servo e seu mensageiro. Ó Allah, abençoe nosso mestre Muhammed, sua família e seus 

companheiros que os seguiram com benevolência. Allah se agradará deles, e eles se 

agradarão dele até o dia do julgamento. 

Após: 

O Islã veio com uma mensagem abrangente de valores virtuosos e ideais elevados, e entre 

esses valores virtuosos está o valor de fazer favores e boas ações aos outros sem esperar 

nada em troca e tratá-los com bondade, pois é um valor que indica a honra da alma e a 

ternura do coração, e Deus (Todo-Poderoso e Majestoso) elevou este valor nobre, tornando-

o um atributo de Seus atributos, relacionado ao Seu Nome, o Altíssimo, “O Poderoso ”, onde 

Allah Todo-Poderoso dizendo:    "  Ele é Allah. Não existe deus senão Ele, O Rei, O Puro, A 

Paz, O Confortador, O Predominante, O Todo Poderoso, O Transcendente."  Assim, Allah 

alivia as tristezas de seus servos e os ajuda a substituir o estado de pobreza por outro de 

riqueza, superar doenças e gozar de boa saúde, converter o medo e a tristeza em 

tranquilidade e estabilidade. O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) 

costumava pedir a Allah dizendo:  "  Ó Deus, perdoe-me, tenha misericórdia de mim, guie-

me, apóie-me, forneça-me." 

Da mesma forma, Allah desceu Suas bênçãos infinitas sobre todas as criaturas para agradá-

las, satisfazer suas necessidades e acalmar seus corações. pois esta é a mãe de nosso mestre 

Moisés (que a paz esteja com ele) quando ela ficou triste pela perda de seu bebê recém-

nascido, Allah o devolveu para confortá-la, então Allah  Todo-Poderoso dizendo: " Assim, 

devolvemo-lo a sua mãe, para que se lhe refrescassem os olhos de alegria e para que ela 

não se entristecesse e soubesse que a promessa de Allah é verdadeira; mas a maioria 

deles não sabe." E quando Nosso profeta foi forçado a deixar sua terra natal e emigrar para 

Medina, Allah aliviou seu coração e revelou estas palavras: "Por certo, Aquele que 

preceituou o Alcorão, sobre ti, te devolverá a Maad." Ou seja, para Meca novamente. 

Da mesma forma, esta virtude é encontrada na vida de nosso Profeta (que a paz e as 

bênçãos de Allah estejam com ele) especialmente quando ele voltou para sua esposa 

Khadija (que Allah esteja satisfeito com ela), e ele pensou que algo mal havia acontecido 

com ele. Ela disse a ele, para tranquilizá-lo e dá-lhe satisfação (que a paz e as bênçãos de 

Allah estejam com ele): " Não, alegre-se, porque Allah, Ele nunca vai decepcioná-lo.  você 

mantém os laços de parentesco, você sempre fala a verdade, você ajuda os pobres e 

necessitados, você serve generosamente aos seus hóspedes e ajuda aqueles que são 

atingidos por uma calamidade  " E quando nosso Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah 
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estejam com ele) encontrou Jaber bin Abdullah (que Allah esteja satisfeito com ele) com o 

coração partido por causa do martírio de seu pai Abdullah (que Allah esteja satisfeito com 

ele) e o deixou para trás dependentes e dívidas.' Ele disse: 'Não devo lhes dar as boas novas 

daquilo com que Allah encontrou seu pai?' Eu disse: 'Sim, ó Mensageiro de Allah.' Ele disse: 

'Allah nunca falou com ninguém, exceto por trás de uma tela, mas Ele falou com seu pai 

diretamente, e disse: "Ó meu escravo! Peça-me algo e eu darei a você. "Ele disse:" Ó Senhor, 

traz-me de volta à vida, para que eu seja morto pela Tua causa uma segunda vez. "O Senhor, 

Glorificado é Ele, disse:" Eu  já decretaram que não voltarão à vida. 

Da mesma forma, o Profeta ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) nos deu 

grandes exemplos a esse respeito quando recebeu muçulmanos pobres que reclamaram de 

sua incapacidade de dar caridade: “Ó Mensageiro de Deus, os ricos guardaram as 

recompensas,  Eles observam a oração como nós;  eles mantêm os jejuns como nós, e dão 

caridade com o excedente de suas riquezas.  Após isso, ele (que a paz e as bênçãos de Allah 

estejam com ele) disse: Allah não prescreveu para você (um curso) seguindo o qual você 

pode também fazer caridade?  Em cada declaração de glorificação de Allah (ou seja, dizendo 

Subhan Allah), há uma caridade, e cada Takbir (ou seja, dizendo Allah-O-Akbar) é uma 

caridade, e cada elogio Dele (dizendo al-Hamdu Lillah) é uma caridade e cada declaração de 

que Ele é Um (La illha ill-Allah) é uma caridade, e a recomendação do bem é uma sadaqa, e 

proibir o que é mau é uma caridade. 

Aquele que contempla a lei islâmica descobrirá que a mensagem do Islã vem em favor de 

toda a humanidade, especialmente dos fracos, como Allah (Todo-Poderoso) dizendo : " 

Então, quanto ao órfão, não o oprimas• E, quanto ao mendigo, não o maltrates." Ou seja, 

trate-os com gentileza.  Da mesma forma, nosso Profeta (que a paz e às bênçãos de Allah 

estejam com ele) dizendo: " Você não obtém vitória ou sustento, exceto por meio (das 

bênçãos e invocações) dos pobres entre vocês." O mensageiro de Allah " que a paz e as 

bênçãos de Allah estejam com ele também dizendo : " Eu e aquele que cuida de um órfão 

seremos assim no Paraíso", mostrando seu dedo médio e indicador." E também ( que a paz e 

as bênçãos de Allah estejam com ele ) dizendo: " Aquele que cuida de uma viúva ou de um 

pobre é como um Mujahid (guerreiro) que luta pela Causa de Allah, ou como aquele que ora 

a noite toda e jejua o dia todo." E quando ele (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com 

ele ) foi perguntado: Qual ação é melhor?  Ele disse: (Para fazer seu irmão muçulmano feliz, 

ou pagar uma dívida a ele, ou alimentá-lo com pão). E também ( que a paz e as bênçãos de 

Allah estejam com ele) dizendo: " As pessoas mais amadas por Allah são as mais benéficas, 

as ações mais amadas por Allah, Todo Poderoso, são fazer um muçulmano feliz, revelar sua 

tristeza, pagar sua dívida ou revelar sua fome, e eu preferiria ajudar meu irmão muçulmano 

que é  precisando de algo do que ficar na mesquita para orar (I'tikaf)  nesta mesquita - ou 

seja, a mesquita de Madeenah - por um mês." 

********** 

Eu digo isso e peço o perdão de Allah para mim e para vocês. 

Louvado seja Allah, o Senhor do Universo,  e que a paz e as bênçãos   estejam com o selo dos 

Profetas e Mensageiros, nosso mestre Muhammad Ibn Abdullah e sobre seus familiares, 

companheiros  e os  que os seguirem até o Dia do Juízo Final. 

Sem dúvida, tudo representa um valor que conduz à inter-relação das sociedades. O Islã não 

conhece egoísmo ou negatividade, mas conhece fraternidade sincera, consideração pelos 



sentimentos das pessoas e consolá-las, como nosso Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah 

estejam com ele ) dizendo : " A semelhança dos crentes com respeito ao amor mútuo, 

afeição e sentimento de solidariedade é a de um só corpo;  quando algum membro dói, 

todo o corpo dói, por causa da insônia e da febre." E também ( que a paz e as bênçãos de 

Allah estejam com ele) dizendo: "Aquele que tem uma montaria extra deve emprestá-la ao 

que não tem, e aquele que tem comida extra deve dá-la àquele que não tem." 

Em termos gerais, colocando esta virtude em prática, pode ser com uma boa palavra, uma 

súplica sincera, um conselho sincero ou um sorriso amável, como nosso Profeta (que a paz e 

as bênçãos de Allah estejam com ele) dizendo: " “Não considere qualquer ato de bondade 

como sendo insignificante, mesmo que seja encontrar seu irmão com uma cara alegre.” Ou 

seja: sorridente e otimista, e também afirmamos esta virtude tem um grande efeito na 

interconexão dos corações, na unidade e a coesão da sociedade. 

Pedimos a Allah que nos conceda fazer o bem, evitar o mal e tratar os outros de maneira 

amigável. 

 

 

 

 

 

 

 


